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Bag
enhver
tilfreds
modeljernbane mand står
en tålmodig kvinde.
En mor, en søster, en
veninde, en kæreste, en
kone eller
en
datter

Indlæg, spørgsmål, tip, billeder
og
vejledninger er altid
velkomne hos netbladet og
hjemmesiden.
Ved alle jeres indlæg angives
navn på forfatteren.

Emne fra nyhedsgruppen.
Ind i mellem kan man finde spændende ting i nyhedsgruppen
http://groups.google.dk/groups?hl=da&lr=&group=dk.fritid.jernbane
r.model
Oftest er det kortere eller længere diskussioner om konkrete
emner, men ind i mellem skiller nogle indlæg sig ud ved at være
længere og grundigere beskrivelser om et emne.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men det her er
altså en model.
En model ar en af Alf Blunes remisser.
Læs mere om remiser på siden 5.

Nogle af disse emner suppleres med billeder, som desværre må
lægges andre steder på nettet, da nyhedsgruppen ikke giver
mulighed for det.
Et af disse emner var Alf Blumes indlæg om remiser. Et indlæg,
der fortjæner en bedre presentation end nyhedsgruppen giver, så
her kommer det med et udvalg af Alfs egne billeder.
Skulle andre have lyst til at skrive og vise, hvad de går og laver,
bringer vi gerne et indlæg og/eller nogle foto her i bladet.
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Væggene er af pap, vinduerne løsdele fra Kibri, Pola, Heljan eller
lign.

Remisehistorierne.
Af Alf Blume.
I forbindelse med interessen for remiserne i Litra X, lovede jeg at
beskrive dem i billeder og lidt tekst.

Remisse nr.1
Remise nr. 1: Den store 9
sporede remise er rent
selvbyg - de bærende
træstolper er boret direkte
ned i den spånplade,
hvori drejeskivegraven er
nedsænket
(Jouef
drejeskive købt for 50
kroner på loppemarked).
Taget er af pap belagt med slibepapir for at illudere tagpap.
Ovenlysvinduerne er plastik fra en eller anden indpakning.
Først er de 15 spor (9
til remisen) lagt ud, der
medfulgte fire spor
med smøregrav og fem
remisespor mere er
lagt
med
samme
vinkel. Så er afstanden
til drejeskive fastlagt
ved at måle sig frem på ét sted er vinklerne
udvidet så meget, at
der
er
plads
til
remiseporte
og
mellemrum: der skal
forvæggen være.
Så er der målt op til N-maskine, så lang skal de fire spor være, de
fem resterende er noget kortere.
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Remisedørene er med
kant
af
loddet
messing, fyldt ud med
plastik-card
og
løsdeleruder. Dørene
lukker
med
en
overcentreret
fjeder
(e-streng), som holder
dørene i enten helt
åben tilstand eller helt
lukket. Lokomotiverne
lukker selv portene når
de
rammer
den
bagerste stopbom i remisen via et stykke tråd i taget (se
billederne). Hængslerne er stykker af messingrør loddet på dørene
og pianotråd boret ind i dørstolperne.
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Remisse nr. 4

Forbillede - forskellige remiser i Danmark.
Remise nr. 4: Vistnok også
en Heljan, remise for trojler
og arbejdskøretøjer. . Købt
brugt.

Remisse nr. 2
Remise nr. 2: tosporet
motorremise (for MO eller
MY eller lign.) samme
lukkemekanisme som "1"
men denne er ikke bygget
af nogen i klubben, men et
købt selvbyggerarbejde, ret
flot.

Remisse nr. 5
Remise nr. 5:
Selvbygget remise med
privatbaneforbillede.
Midterste spor kan rumme
en G-maskine; der er også
spor til en Triangelvogn og
en traktor.

Indretning, remiseporte, lys
er dog mine tilføjelser.

Remisse nr. 3
Remise nr. 3: Heljan remise
med få ændringer andet end
belysningen. Remise for
motortog,
evt.
med
styrevogne samt MS-lyntog.
Købt brugt på loppemarked.
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Bygget af pap og trælister
- de store tagprofiler er
udskåret af tykt pap.
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Lukkemekanismen styres
fra pulten, den billige, men
meget
larmende,
sporskiftemotor under taget
lukker
på
en
halv
omdrejning via tråde til
dørene. Dørene er også her
med kanter af loddede
messingprofiler
med
fyldning af rillet træ.

Remissemesterbolig
Og husk nu, at alt det man ser i
det skarpe, afslørende blitzlys,
det ser man slet ikke til dagligt.
Alf Blume

Taget er af pap med
sternkanter
af
smalle
trælister.
Udluftningen
rawlplugs.

er

Vi bygger et hjørnemodel til DMJKs modulanlæg.

af

DMJK lavede i 2000 et lille modulanlæg med 4 moduler med et
gennemgående spor samt nogle mindre sidespor. Alt i spor 0.
Anlægget var stærkt inspireret af Nærum-banen, hvis 100 års
jubilæum, man skulle være med til at fejre.

Remisse nr. 6
Remise nr. 6: En lille
traktorremise, som ikke er
helt færdig.
For alle remiserne gælder
at man selv kan tilføje
værksteder og kontorer
som
tilbygninger
forskellige steder langs
remiserne - kig selv på
billederne, det er med til at
give bygningerne liv.
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Nu er tiden kommen, da man ønsker at udvide anlægget med to
hjørnemoduler, der tilsammen danner en vinkel på 90 grader, men
også vil kunne bruges hver for sig.

Modulets underdel
Ligesom de eksisterende moduler, laves
de nye en 9 mm spånplade forsynet med
en kant af ca. 10 cm høje lodrette høvlede
brædder. For at
kunne skære ud
til åen i det ene
af modulerne er rammen på dette modul
ført endnu et stykke ned på den midterste
del.
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Modulernes ben hængsles på tværstivere på pladens underside og
holdes på plads med en skrå metalstang, der skrues på ved
opstillingen af modulet.
Molene til de nye moduler er beregnet ud fra ønsket om at de skal
passe til de eksisterende moduler.
Sporet ligger derfor 20 cm fra modulets kant ved enderne. Mindste
krumningsradius for anlægget er 200 cm og sporet skal være
vinkelret på samlingen mellem modulerne.
Da de øvrige moduler er 60 cm brede, har vi valgt at skære
hjørnerne af de nye moduler, så de også
bliver 60 cm brede ved enderne.
Disse ønsker førte til de på tegningen viste
mål på de nye moduler.

At det blå på skitsen er vand, kan vel næppe
overraske nogen. Det lysegrønne er et relativ
fladt sumpet område, der skråner op mod
pladens
almindelige
overflade.
Det
mørkegrønne er skrænter, i område 1 og 2 er
det en stejl å-bred, i 3 og 4 er det jernbane
dæmning, der fører sporet gennem det
sumpede område ud til broen. Den grå firkant
er selve broen. Dens fundament
er ikke vist.

Område 1:
Trinbræt med trinbrætsignal der viser at der er
passagerer.
Landkøbmand eller lille brugs
Grusvej, der fører til Campingpladsen

Ide og inspiration
Område 2: Campingplads
Der var forslag om at lave et modul, med en
vejbro over banen og et modul med en
jernbanebro over en å. Det er ikke nødvendigt
at de nye moduler har tilknytning til Nærumbanen eller landskabet deromkring.
Da jeg er med i den lille gruppe, der laver
modulet med åen, vil den følgende
beskrivelse mest omhandle dette moduls

Kontor med beboelse
3 hytter ved skovbryn
Et par skovtræer
Grusvej fra trinbrættet til kontoret,
Græs og lidt lave buske
Evt. telte

Område 3: fritids fisker & jæger Sumpområde

opbygning.
Der indsamles foto m.m. som inspiration til modulet.
Broen skal være enkeltsporet og sporet skal ligge i niveau med
modulets overplade på hele strækningen. Dette betyder, at der
skal skæres ned i modulet til åen og det omliggende landskab.

Lave grønne planter og græstuer med vandpytter imellem
Gammel pram med bunden i vejret
Grussti fra fast land til prammen
Evt. Jægere med hund
På land parkeringsplads og grusvej
Højt græs og mindre bevoksning, pilekrat
Evt. lille fiskerhytte

Broen over Tryggevelde Å er foreslået som forbillede.

Område 4: Græsning – delvis sumpområde

Skitse til modulet

Lave grønne planter og græstuer med vandpytter imellem
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Græsmark med spredte buske
Hegn om området
Får og evt. et par kalve
Læskur, vand- og fodertrug
Grusvej over sporet forbi parkeringsplads til gården

fire hytter, opdagede jeg at jeg lige manglede alle småtingene, som
skal være omkring dem.
5 trapper, borde til rensning af de fangede fist, fiskestænger, grill
eller bålsted, spiseplads, fisk… wc og bad bliver nok erstattet af et
skilt der viser vej ud over modulets kant (der kan jo ikke blive plads
til det hele). Disse småting kan laves senere.

Måske synes du at det er meget lidt vi regner med at skulle have
på modulet, men husk, det er spor 0, altså dobbelt så stort som
H0, på begge ledder.

Broen.

De 4 hyttet i område 2.
Hytterne laves ca. 4 m brede (2 senge) og 3½
m dybe. Ydervægge af blokhusbrædder, der
laves af bølgepap med græs på taget. Husk
fundament. Kontoret 4 m dybt og 7-8 m langt.
Til H0 og N kan man sikkert finde byggesæt til
hytter eller små træhuse, der kan bruges på
modulet. Til spor 0 må man regne med selv at skulle bygge dem.
Efter
nærmere
overvejelser
er
blokhusbrædderne opgivet, jeg har ikke
bølgepap af den rigtige type. I stedet bliver det
1 på 2 på væggene.
Jeg har overvejet at male hytterne røde (som
de gamle tyskerbarakker) men har i stedet valgt
en gråbrun farve med turkisgrønne vinduer og døre. Tagene vil
blive beklædt med tagpap af rødt slibepapir.
De tre hytter vil få skilte
med
fiskenavne
(laksen, ørreden og
karpen) medens den 4.
og største får et skilt
med teksten KONTOR.

Jeg har fået tegninger til en enkeltsporet
10 m lang jernbanebro i DMJKs
tegningsarkiv. Den indeholder både bro
og konstruktionen ved broens ender, så
den skulle være lige til at gå i gang
med. Inden skal jeg finde nogle Lprofiler, kraftige lister, der skal bruges til
forlængede sveller, lister til dækket på
broen samt pap eller plast til den nederste del af brosiderne.
De sidste mål til broen (broens bredden) skal beregnes ud fra
oplysningerne ovenfor om sporet, broens længde og oplysningerne
om fritrumsprofil i standardbladene. Måske skal broens bredde
forøges, fordi sporet på broen skal bue en lille smugle.
Når broen er klar, kan der skære ud til åen i modulets overplade.
Broen blev mere vanskeligere at lave end forventet. Broens sveller,
der er en del længere end de almindelige sveller, ligger parallelt
selv om sporet buer. Jeg havde regnet med at bruge en flexskinne
hen over broen, men dens sveller ligger ikke parallelt og kan derfor
ikke passes sammen med broens sveller. Jeg har derfor besluttet
først at lime sveller på broens to bærende bjælker og derefter
sømme skinneprofilerne fast på broens sveller.
Jeg har ikke prøvet at lave skinner før, men en gang skal jo være
den første, så hvorfor ikke nu. Heldigvis er det til spor 0 og jeg kan
låne noget af værktøjet i klubben.
En nøjagtig tegning af broen er nok det vigtigste inden jeg går i
gang med at bygge og lægge spor.

Bedst som jeg troede,
jeg var færdig med de
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For at der kan laves
skrænter ned til åen er
der lavet en ekstra
plade under en del af
modulet. På oversiden
afstives stykket under
broen
med
en
metalskinne.
Modulet er kommet på
benene og der er blevet
skåret ud til åen i den
øverste plade. Der skal
fjernes en del mere af
den øverste plade, så
dæmningens
bredde
kommer til at passe med
broen for oven.
Her er så den færdige bro.
Foreløbig ligger den løst
oven på metalskinnen.
Der skal lægges kork/
finer under sporene, så de
kommer op i den rigtige
højde inden dæmningen
laves.
Under broen laves en stensætning af spånplade beklædt med
kampesten støbt i gips og malet med tofarvet maling (se mere
herom hos Den lille husbygger).
Som arbejdet skrider frem må det konstateres at der ikke er plads
til kontoret i område 2. Det bliver flyttet over i område 1, hvor
købmanden sløjfes.
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Bakke til modelbygning.

Mine børn har ind i mellem klaget over at mine ”små dimsen” lå
overalt, når jeg var i gang med at bygge og ikke havde pakket det
hele sammen, fordi jeg regnede med at vende tilbage og bygge
videre om kort tid. Børnene havde svært ved at se, hvad der var
afmålte lister og hvad der var rester, som bare kunne smides ud.
De har forsynet mig med et par bakker med høje kanter i ca. A3
størrelse (fra en 10-kr forretning).
Til hver bakke blev der lavet en pose af en rest netgardin. Poserne
er så store, at de kan trækkes over en bakke selv om der ligger en
del ting på dem.
Nu samler jeg alle delene til en bygning på bakken medens jeg
bygger. Mange ting kan ligge og tørre der og de store ting ligger
ofte i pres mellem mine mange telefonbøger.
Når arbejdet afbrydes, trækkes en af poserne hen over bakken
med indhold og det hele kan stilles til side.
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På modelbanen er afstandene mellem stationerne meget korte i
forhold til virkelighedens afstande. Ikke blot på grund af
målestoksforholdet, men også fordi modelbyggere har begrænset
plads til deres baner.
Når kørerplanen laves tilpasses modeltogspersonalets arbejde så
det bliver tilpas udfordrende for de der kører med modellerne. Vil
man gerne have en kørerplan, der viser tider, der ligner
virkelighedens, indføres modeltiden. Derved får modeltoget måske
3 afgange pr modeltime, hvilket svarer til 24 afgange på en rigtig
time (modeltiden er her 8 gange normal tid).
Det har vist sig at være en særdeles praktisk løsning på problemet
med de mange smådele, der før kunne ligge ”overalt”.
(Den blå bakke indeholder materialer til stensætningen til en bro i
spor 0, den røde rummer bl.a. forskellige plastplanter, græsmåtte
og styroporstykker til at lave landskab i 1:22½ af. Bakkerne kan
sættes ind på hver sin hylde i reolen.)
Telefonbøgerne? De ligger, som de altid har gjort, under syboksen,
også når der ligger noget i pres mellem dem.

Modeltid.
Når man kører køreplanskørsen på modelbanen, forsøger man at
køre med korrekt hastighed, idet vejlængderne omregnes efter
målestoksforholdet. 60 km/t = 1000 m/min bliver således 1000:87
m/min = 11½ m/min på et H0 anlæg.
Ofte bruges under kørslen på anlægget et ur, der viser modeltid.
Modeltiden er valgt for at både modelbanens stationspersonale og
togførere er rimelig beskæftiget og alligevel ikke bliver stressede.
I virkeligheden er den tid togene befinder sig på strækninger
mellem stationerne meget længe i forhold til den tid togene
rangerer eller venter på af- og påstigning for passagerer.
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Man kunne sagtens lave modelkørerplanen med almindelig tid,
men den vil på papiret ikke ligne en rigtig kørerplan ret meget, der
vil være alt for mange afgange og ankomster. Samtidig måtte tog
med daglig afgang på et bestemt tidspunkt, skulle indføres i
kørerplanen 8 gange i løbet af en dag.
Et ur, der viser modeltid, kan
nok laves elektronisk, men det
er jo ikke os alle, der har lyst til
gå i gang med det. Skulle der
være nogle af læserne, der har
et diagram og en tegning til et
print til et ur der går i modeltid,
vil jeg meget gerne høre om
det.
En anden mulighed er at bruge sin PC til at vise modeltiden. På
vores hjemmeside under ”Tip og ideer” findes nu et modelur der
viser modeltid.
Når man har valgt antal modeltimer på en normal time, kan man
stille starttidspunktet på uret (ugedag, timer og minutter), hvorefter
uret kan startes. Tidspunktet på uret kan ændres medens det
kører, ligesom det kan nulstilles uden at det stoppes. Ønske man
at holde pause, kan uret stoppes og startes igen uden at
klokkeslettet ændres.
Uret findes på vores hjemmeside (http://ModelBane-Piger.dk)
under tip og ideer.
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Link
Den lille husbygger:

http://ModelBane-Piger.dk/husbyggeren






Nyhedsgruppe om modeljernbane:
http://groups.google.dk/groups?hl=da&lr=&group=dk.fritid.jer
nbaner.model

har en hjemmeside med adressen:
http://www.modelbane-piger.dk
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com
Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com
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